KAJAANIN RATSASTUSSEURA RY

KOKOUS 7/2017

PÖYTÄKIRJA HALLITUKSEN KOKOUKSESTA TORSTAINA 2.11.2017 klo 17.30 alkaen Leirikeskuksessa
Läsnä: Tarja Sahlberg, puheenjohtaja, Soili Pyy, Eveliina Mikkola, Sara Arola, Tiia Kananen, jun.ed.
sekä Mirja Leppänen, sihteeri

1 §

Puheenjohtaja Tarja Sahlberg avasi kokouksen.

2 §

Luettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja (28.9.2017):
*Sopimuksen tehneitä yksityishevosen omistajia on nyt 66 – valvontakameran
hankkiminen on suunnitteilla
*Pyöröaitauksen pohjan kunnostaminen mennee keväälle.

3 §

Liitteenä lisätarjous äänentoistolaitteista – radio-,CD-, USB- ja SD-muistikorttisoitin
sekä Headset mikit ohjaajille. Tarjous jätettiin mietintään.

4 §

Uusi tulostin on hankinnassa – nykyinen on jo aikansa elänyt. Sari Kuure hoitaa.

5 §

Sinettiseurahakemus ja taloushallintopalkintohakemus, kaupungin nuoriso- ja
koulutusavustus tehty, liitteenä.

6 §

Nuorisoasiat:
Keppihevostunti on siirretty j.t. lauantai klo 15.00 alkavaksi.
Jyväskylän Hevosalan nuorisotapaamiseen 11.11 ei lähtijöitä.

7 §

Kainuulaisten seurojen tapaaminen to 9.11 klo 18 Kainuun Liikunnan tiloissa.
Ninna osallistuu, mahdollisesti myös Soili.

8 §

Vuosikokousasiat:
Erovuoroisista jäsenistä Hannu Rytkönen on ilmoittanut ettei mielellään jatka, varajäsenistä Heli Katajamäki ei jatka.
Toimintakertomus ja budjetti ovat lähes valmiit – SRL:n syysvuosikokouksen
päätökset voivat vielä vaikuttaa kertomukseen ja budjettiin jäsenmaksujen osalta.
Tarja ja Ninna osallistuvat SRL:n syyskokoukseen ja seminaariin.
Hallitus esittää vuosikokoukselle jäsenmaksujen ja ratsastusalueiden käyttömaksujen
pysymistä ennallaan, ellei SRL korota jäsenmaksuja.
Ninna lähettää ratsastusalueiden käyttösäännöt ja varausten periaatteet hallituksen
jäsenille tarkistettavaksi mahdollisia korjauksia varten.

Päätettiin että mikäli käyttösopimuksen allekirjoittajana on aikuinen, joka ei ole
seuran jäsen, ei jäsenyyttä vaadita, koska samassa perhekunnassa on jo jäsen.
Jäsenyyttä suositellaan kuitenkin.
Syysvuosikokous pidetään to 30.11 klo 18.00 Leirikeskuksessa – hallituksen kokous
½ h aiemmin.
9 §

KRS ja KHK pikkujoulu pidetään su 17.12 n klo 17 Raviradan VIP-tiloissa.

10 §

Seuramestaruussääntöjä muokataan niin että lapsi- ja junioriratsastajien
mestaruudet kisataan samoissa kisoissa ja ratsastajan voi osallistua vain
jompaankumpaan mestaruuteen.

11 §

Muut asiat:
*Valmennusteamiin haku marraskuun loppuun mennessä.
*Laatuohjelmakoulutus ti 21.11 – Tarja osallistuu.
*Tokmannilla kahvitarjoilu la 18.11 klo 10-15 – kysellään olisiko halukkaita osallistuja
kahvin keittoon.
*Pekka Hannulan sp (liite) koskien kiinnostusta perustaa urheiluseurojen rahasto,
joka tukisi nuorten vähävaraisten lukio-opiskelua. Seurataan tilannetta ja tehdään
päätökset mikäli rahasto perustetaan.

12 §

Muita asioita ei ollut ja puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.50.

Tarja Sahlberg
puheenjohtaja

Mirja Leppänen
sihteeri

